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Nawrócenie, które jest jakby przewodnim tematem Wielkiego Postu nie jest łatwe.
Czasami, gdy zwracamy się do Boga, musimy zrezygnować z czegoś, do czego
byliśmy przywiązani i bywa to bolesne. Jednak jak w historii o ofierze
Abrahama na górze Moria, Bóg często ma przygotowane zaskakujące rozwiązania
naszych losów. Nasze zaufanie i posłuszeństwo może nas zaprowadzić
natomiast w zupełnie nowe przestrzenie.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona zostanie na potrzeby naszej parafii,
przed kościołem zbiórka na Fundusz Misyjny Ad Gentes.

____________________________________________

Wszystkich wiernych zapraszamy w każdy piątek na Drogę Krzyżową o godz. 17.15
/o 17.00 czytanie zalecek za zmarłych, które można składać w zakrystii/,
karteczki na zalecki na bocznej półce i z tyłu kościoła.
W niedzielę zapraszamy na Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym o godz. 16.15.
Przypominamy, że wierni, którzy odprawią pobożnie Drogę Krzyżową oraz Gorzkie Żale
mogą zyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.

W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
W piątek na każdej Mszy św. kolekta dla potrzebujących naszej Parafii.
W przyszłą niedzielę Nadzwyczajny Szafarz Komunii św. odwiedzi chorych, których prosimy
zgłaszać w zakrystii.
Zachęcamy wiernych świeckich do skorzystania z kilku propozycji rekolekcji w formie online:
a) Wielkopostny projekt formacyjny w ramach platformy Holyweek.pl. – oparto go na przesłaniu Ewangelii
kolejnych niedziel Wielkiego Postu. Projekt polecamy dzieciom, młodzieży, a także rodzinom.
b) „O Komunikacji, która zbliża” – to propozycja poświęcona budowaniu autentycznej bliskości nie tylko
z drugim człowiekiem, ale przede wszystkim z samym sobą i z Bogiem. Aby ukazać różne aspekty
międzyludzkiej komunikacji, perspektywę psychologiczną połączono z wymiarem duchowym.
Szczegółowe informacje w załączniku nr 2 oraz na stronie internetowej:
https://www.uslyszecslowo.pl/kurs-wielkopostny.
html?fbclid=IwAR0LXnm7W9yAS0V1UuHnjHUoHdug_OKGDqQ_5ZbkpUYS3MykzIgmS1YgbGE.
c) „W drodze ku zmartwychwstaniu” – to propozycja trzydniowych rekolekcji poświęconych Świętej Rodzinie
w odniesieniu do zagadnień współczesności. Odbędą się one w dn. 29–31 marca. Transmisja
od godz. 19 na stronach Youtube następujących wspólnot: SNE Chrystusa Króla w Katowicach,
SNE Rafael w Rudzie Śląskiej, SNE Zacheusz w Katowicach.
Zachęcamy także do przeżywania Wielkiego Postu na antenie Radia eM. Redakcja proponuje
następujące audycje:
a) myśli na Wielki Post Sługi Bożego ks. Jana Machy. Będą to fragmenty wygłoszonych przez niego kazań
oraz listów do rodziców. Emisję zaplanowano w dni powszednie o godz. 11.55, 17.55, 20.50.
b) Wielki Post ze Sługą Bożym ks. Franciszkiem Blachnickim. To cykl sześciu audycji opartych na świadectwie
życia i nauczaniu ks. Franciszka. Audycje będą składały się także z rozmów z Księdzem
Biskupem Bp. Adamem Wodarczykiem, postulatorem procesu beatyfikacyjnego ks Franciszka.
Wiodące tematy audycji: nawrócenie, modlitwa, świadectwo oraz istota Triduum Paschalnego.
Przedłużeniem wielkopostnego cyklu będą audycje z okazji przypadającej 24 marca br. 100. rocznicy
urodzin ks. Franciszka Blachnickiego. Emisja na antenie Radia eM w niedziele o godz. 15.20
(po emisji audycje będą udostępnione na stronie internetowej Radia eM).
Zgodnie z rządową decyzją od 13 lutego br., są otwarte archidiecezjalne domy rekolekcyjne
w Kokoszycach i Brennej.

Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona zostanie na potrzeby naszej parafii.

